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คณะวิทยาศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

   
344-101      3(3-0-6) 
พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร 
(Fundamentals of Computer Science) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
 วิวัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร หนาที่และ
การจัดองคประกอบหลักด านฮารดแวรของ เค ร่ือง
คอมพิวเตอร ระบบเลขจํานวนและรหัสการแทนอักขระ 
วงจรตรรกะและปญหาเชิงตรรกะ วิธีการประมวลผลดวย
คอมพิวเตอร ภาษาการโปรแกรมและซอฟตแวร การ
แกปญหาดวยคอมพิวเตอรและขั้นตอนวิธี 
 Computer evolution and generations; 
organization and functions of digital computers; number 
systems and character codes; logic circuits and logic 
problems; data Processing : methods and organization; 
programming languages and software; problem solving 
with computer and algorithms 
 
344-102      1(0-2-1) 
ปฏบิัติการคอมพิวเตอรพื้นฐาน 
(Basic Computer Laboratory) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ คําสั่งเชลและเชลสคริบต 
การประมวลขอความ โปรแกรมบรรณากรโปรแกรม
จัดรูปแบบ  และโปรแกรมประมวลผลคํา  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ต ระบบปฏิบัติการวินโดส คําสั่ง
ดอส โปรแกรมสํานักงาน 
 The Unix operating system; shell commands 
and scripts; text processing; text editor, text formatter, and 
word processor; electronic mail; internet; the Windows 
operating system; DOS commands; office programs 
 
 
 

344-121     3(2-2-5) 
พื้นฐานระบบดิจิตอลและการสื่อสารขอมูล  
(Fundamentals of Digital Systems and Data 
Communication) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
 วัสดุสารก่ึงตัวนํา  เทคโนโลยีของวงจรดิจิตอล 
ระบบดิจิตอลและลอจิกเกต วงจรตรรกะเบื้องตน และ
พีชคณิตแบบบูล  สถาปตยกรรม พ้ืนฐานของ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรและหลักการทํางาน การสื่อสารขอมูลภายใน 
การสื่อสารขอมูลระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 Semiconductor; technology of digital circuits; 
digital system and logic gate; basic logic and boalean 
algebra; basic computer architecture; internal and external 
data communication 
 
344-141     3(2-2-5) 
การโปรแกรมเชิงโครงสราง  
(Structured Programming) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-101 หรือ 345-102 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชาฯ 
 หลักการโปรแกรมเชิงโครงสราง แนวคิดเรื่องชนิด
ของขอมูล ชนิดขอมูลแบบมีและไมมีโครงสราง นิพจน 
ขอความสั่ งในการโปรแกรม  เชน  การกําหนดคา  การ
ดําเนินงานแบบมีเง่ือนไข  การดําเนินงานแบบลูป โปรแกรม
ยอยและพารามิเตอร การโปรแกรมเชิงโครงสรางเปนบล็อก 
โปรแกรมแบบเวียนเกิด แถวลําดับแบบหน่ึงมิติและสองมิติ 
สายอักขระ แฟมขอมูลและตัวช้ี การเขียนเอกสารประกอบ 
โปรแกรม แนะนําการใชภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง เชน 
ภาษาซี 
 Structured programming principles; data type 
concept; primitive and structured and unstructured data type; 
expressions; statements and control structures; subprograms 
and parameters; block-structured programming; recursive 



program; one-dimensional and two-dimensional array; 
string; file and pointer; program documentation; 
introduction of a high-level structured programming 
language, such as C 
 
344-211     3(3-0-6) 
โครงสรางขอมูล 
(Data Structures) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-141 
 ทบทวนหลักการโปรแกรม ขอมูลชนิดนามธรรม 
โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสน ไดแก อารเรย ลิสต สแต็ค 
และคิว โครงสรางขอมูลแบบไมเชิงเสน ไดแก ทรีและ
กราฟ การทองไปในโครงสรางตนไม และกราฟ เทคนิค
การคนหาขอมูลและการเรียงลําดับ ปญหางานประยุกต
กรณีศึกษา  เชน การหาเสนทางที่สั้นที่สุด  
 Minimum Spanning Tree Program 
 review; abstract data type; linear data structures such as 
array, list, stack, and queue; non- linear data structures 
such as tree and graph; tree and graph traversal; searching 
and sorting techniques; case study such as shortest path 
problem, minimum spanning tree problem 
 
344-212      3(3-0-6) 
การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี 
 (Algorithm Analysis and Design) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-211 
 การวิเคราะหและการแกปญหาอยางเปนระบบ
ดวยคอมพิวเตอร เทคนิคการวิเคราะหความ 
ซับซอนของปญหาและขั้นตอนวิธี  แบบใชคาดีที่สุด 
คาเฉล่ีย และคาเลวที่สุด จํานวนเน้ือที่ความจําหลักที่ใชและ
ความงายและความเหมาะสมที่สุด การแกปญหาโดยใช
ขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสรางและแบบเวียนเกิด ขั้นตอนวิธี
แบบแบงแยกและการพิชิต ขั้นตอนวิธีแบบพลวัต ขั้นตอน
วิธีแบบละโมบ ปญหาแบบเอ็น-พี คอมพลีต 
 Analysis concept and problem solving; 
algorithm analysis, best case, average case, and worst 
case; problem solving using structure and recursive 
algorithms; divide and conquer algorithms; dynamic 
programming; greedy algorithms; NP-complete problems; 

344-221     3(2-2-5) 
สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 
(Computer Architectures and Organization) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-101 
 วิวัฒนาการดานการประมวลผลของคอมพิวเตอร 
สถาปตยกรรมและองคประกอบเบื้องตนของคอมพิวเตอร 
ระบบเลขจํานวนและการแทนขอมูล การลดรูปฟงกชันเพ่ือ
สรางวงจรดิจิตอล วงจรคอมบิเนชันและวงจรซีเควนเชียล 
ฟลิป-ฟลอป เคานเตอร แอคคิวมูเลเตอร สถาปตยกรรม
ชุดคําสั่ง  รูปแบบคําสั่ง  ประเภทคําสั่ง การอางอิงขอมูล 
ภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลี การควบคุมการดําเนินงาน
ของหนวยประมวลผลกลาง การเช่ือมตอและสื่อสารกับ
อุปกรณรอบขาง โครงสรางหนวยความจํา ระบบหลาย 
ตัวประมวลผล 
 Computer Evolution, von Neumann computer 
model; basic computer architecture and organization; 
number system and data representation; circuit 
simplification; combinational and sequential circuits, flip-
flop; counter; accumulator; instruction set architecture, 
instruction formats, instruction types, addressing modes; 
machine instruction and assembly language; hardwired and 
microprogrammed control; peripheral devices interface; 
memory structure; multiprocessing system 
 

 344-241     3(2-2-5) 
 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน  
 (Introduction to Object-Oriented Programming) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-141 
  แนวคิ ด ก า ร โปรแกรม เ ชิ ง วั ต ถุ  การ พัฒนา 
 โปรแก รม  ก า ร โปรแก รมส วน ติ ดต อ กั บ ผู ใ ช แ บบ 
 ก ร า ฟ ก ส  แ ล ะ ส ว น ก า ร ทํ า ง า น ต า ม เ ห ตุ ก า ร ณ 
 ที่เกิด แนะนําภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุ เชน ภาษาจาวา 
  Object-oriented programming concept; software 
 development; graphics user interface and event-driven 
 programming; introduction to an object-oriented 
 programming language, such as Java 
 
 
 



 344-242      3(2-2-5) 
 เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 (Web Programming Technique) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-141 
  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 
 การออกแบบและพัฒนาเว็บ ภาษาสําหรับพัฒนาเว็บบนฝง 
 ไคลเอ็นทและฝงเซิรฟเวอร ระบบงานบนเว็บและการ
 เรียกใชฐานขอมูล 
  Introduction to Internet technology; web design 
 and development; client-side and server-side web 
 programming language; web application and database 
  
 344-261     3(2-2-5) 
 การประมวลผลขอมูลทางธุรกิจ  
 (Business Data Processing) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-141 หรือโดยความเห็นชอบ 
 ของภาควิชาฯ 
  ธุรกิจและสารสนเทศ  โมเดลทางธุรกิจ  การ
 บริหารจัดการระบบสารสนเทศ เครื่องมือการประมวลผล 
 ทางธุรกิจ เชน COBOL language การประมวลผล
 แฟมขอมูลแบบเรียงลําดับและแบบเชิงดัชนี  การนําเสนอ
 ขอมูลและสารสนเทศ การทํารายงาน 

 Business and information; business model; 
management information system; business data 
processing tools, such as COBOL language; sequential 
and indexed file processing; data and information 
presentation; report 

 
344-262    3(3-0-6) 
ระบบการจัดการความรู 
(Knowledge Management Systems) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
 การจัดการความรูในองคกร แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ 
การบริหารจัดการโครงการ การปรับการจัดการความรูและ
กลยุทธทางธุรกิจ การออกแบบสาธารณูปโภคสําหรับการ
จัดการความรู ทีมการจัดการความรู ระบบการจัดการ
ความรู การบริหารการเปล่ียนแปลง โครงสราง การให
รางวัล การวัดและประเมินผล 

 Knowledge management in organization; best 
practice; project management; align knowledge management 
and business strategy; design the knowledge management 
infrastructure; knowledge management team; knowledge 
management system; change management; reward 
structures; performance evaluation 
 
344-271     3(2-2-5) 
การออกแบบกราฟกสและการประยุกตศิลป  
(Graphics Design and Applied Arts) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการออกแบบกราฟกสและ
การประยุกตศิลปดวยคอมพิวเตอร  สวนประกอบมูลฐานของ
ทัศนศิลป หลักการออกแบบกราฟกส ทฤษฎีสี โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบกราฟกส ฝกภาคปฏิบัติการ
ออกแบบกราฟกสและประยุกตใชศิลปะในงานคอมพิวเตอร 
 Basic concepts of graphics design and application 
art with computer; basic element of visual art; principles of 
graphics design; color theory; computer program for 
graphics design; practice for graphics design and apply art in 
computer work 
 
344-281     3(3-0-6) 
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 
(Mathematics for Computer Science) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
 ตรรกะ ตรรกพรีดิเคต ทฤษฎีเซต วิธีการพิสูจน 
หลักการการนับ หลักการรังนกพิราบ พ้ืนฐานของความนาจะ
เปน  ความสัมพันธและฟงกชัน  การเติบโตของฟงก ชัน 
ฟ งก ชันการจั ด เ รี ย ง  ความสั ม พันธ เ วี ยน เ กิด  อัน ดับ
ความสัมพันธและโครงสราง ทฤษฎีกราฟและตนไม การ
จําลองเชิงคํานวณ 
 Logic, predicate logic, set theory, method of proof; 
counting principle, pigeonhole; elements of probability; 
relations and functions; growth of functions; permutation 
functions; recurrence relations; order relations and 
structures; trees; graph theory and tree; modeling 
computation 
 



344-321     3(2-2-5) 
ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอ 
(Microprocessors and Interfacing) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-221 
 วิวัฒนาการความเปนมาของไมโครโพรเซสเซอร 
ระบบไมโครโพรเซสเซอรทั่วไป  การเช่ือมตอระบบ  
การจับเวลาและปญหาขอขัดของ การเช่ือมตออุปกรณ
ดิจิตอล การเช่ือมตออุปกรณอนาลอกและการควบคุมทาง
อุตสาหกรรม 
 Microprocessor evolution; general 
microprocessor system; system connections, timing, and 
troubleshooting; digital interfacing; analog interfacing 
and industrial control 
 
344-331     3(2-2-5) 
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 
(Data Communication and Networking) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-221 
 การสื่อสารขอมูลและการสงผานขอมูลแบบ 
ต าง  ๆ  สื่ อในการส งผ านขอมูล  การ เข ารหัสขอมูล   
การควบคุมการรับสงขอมูลและการควบคุมขอผิดพลาด 
การควบคุมการไหลของขอมูลและการผสมสัญญาณ  
การควบคุมการแออัดของขอมูล  รูปแบบและระบบ
เครือขายทองถ่ิน 
 Data communication and data transmission; 
transmission media; data encoding; data link and error 
control; data flow control and multiplexing; congestion 
control; LAN topology and systems 
 
344-332     3(2-2-5) 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
(Computer Network Systems) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-331 
 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
สถาปตยกรรมเครือขาย โปรแกรมประยุกตทางเครือขาย
และโปรโตคอลที่ใช, เว็บและHTTP, FTP, ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสและ SMTP, ระบบโดเมนเนม 
 Computer networks and Internet; network 
system architectures; network applications and protocols: 

web and HTTP, file transfer and FTP, electronic mail and 
SMTP, domain name system, peer-to-peer applications: 
transport layer protocols: UDP, TCP; network layer 
protocol: IP, Internet addressing, routing in the Internet 
 
344-341     3(2-2-5) 
ระบบปฏิบัติการ 
(Operating Systems) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-211 
 แนวคิดและวิ วัฒนาการของระบบปฏิบั ติการ 
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 
กระบวนการและเธรด การจัดตารางเวลาหนวยประมวลผล
กลางและการส่ือสารกันระหวางกระบวนการ การติดตาย การ
จัดการหนวยความจําหลัก ความจําเสมือน การจัดการระบบ
แฟมการจัดการอุปกรณจัดเก็บขอมูลสํารอง  การปองกัน และ
การรักษาความปลอดภัย กรณีศึกษาของระบบปฏิบัติการท่ีมี
อยูในปจจุบัน 

  Operating system concept and evolution; 
 computer   system and operating system components; p
 process  and thread; CPU scheduling and interprocess 
 communication; deadlock; memory management; virtual 
 memory; file system management; secondary storage 
 management; protection and security; case study of the 
 current operating systems 
 
 344-342     3(2-2-5) 
 การโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง  
 (Advanced Java Programming) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-241 หรือโดยความเห็นชอบ 
 ของภาควิชาฯ 
  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเพ่ือเช่ือมโยงผูใช 
 แบบกราฟก การใชงานคลาสตาง ๆ ที่สําคัญในภาษาจาวา 
 การจัดการกับขอผิดพลาดระดับขั้นสูง การพัฒนาโปรแกรม
 ภาษาจาวาใหทํางานบนอินเทอรเน็ต  ก า ร ส ร า ง ส ว น 
 โปรแกรมยอยแบบโมดูลเพ่ือให  โปรแกรมอื่น ๆ เรียกใชงาน
 ได การติดตอสื่อสาร ระหวางโปรแกรม  ภาษาจาวาโดยการ
 สงผานขอความ  การใช เซมาฟอร  และการใชซอกเก็ต 
 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเพ่ือทํางานแบบแมขาย-ลูกขาย 



  Java graphic user interfacing; essential classes 
 in java; advanced error handling; java applications on 
 internet; JAR files; inter-process communication with 
 Java : message passing, semaphores and socket; client-
 server applications 
 
 344-343     3(3-0-6) 
 การโปรแกรมเชิงตรรกะและภาษาโพรล็อก 
 (Logic Programming and Prolog) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-141 
  แนวคิดการโปรแกรมเชิงตรรกะ  เพรดดิเคท  
 การแทนท่ีและการเปรียบเทียบ  ทฤษฎีเฮอรแบรนด
 การกระจายแบบ SLD การนิเสธ การจําลองแบบตายตัว
 และ ภาษาโพรล็อก 

 Logic programming concept; predicate; 
substitutions and unification; herbrand theorem; SLD-
Resolution; negation information; fixed point modeling 
and prolog language 
 
344-344     3(2-2-5) 
การแกปญหาดวยการโปรแกรมเชิงทัศน  
(Problem Solving with Visual Programming) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
 แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงทัศน การเขียน
โปรแกรมโดยใชสัญลักษณ การเขียนโปรแกรมเชิงทัศน 
ไวยากรณของภาษาในโปรแกรมเชิงทัศน คอนโทรลและ
คอมโพเนนตพ้ืนฐาน การวาดกราฟกโดยโปรแกรมเชิง
ทัศน การเช่ือมโยงฐานขอมูลกับโปรแกรมเชิงทัศนการแก
โจทยปญหาโดยใชโปรแกรมเชิงทัศน 
 Visual programming concept; Symbolic 
programming; Visual programming; Visual programming 
syntax; Basic controls and components; Graphics in 
visual programming; Databases interfacing using visual 
programming; Problem solving with visual programming 
 
344-351     2(1-2-3) 
การออกแบบซอฟตแวรเชิงปฏิสัมพันธ  
(Software Interactive Design) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-241 

 บริบทสําหรับปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ
คอมพิวเตอร เชน อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่อุปกรณสําหรับ
ผู บ ริ โภค  โปรแกรมประยุ กต ท า งธุ ร กิ จ  เ ว็ บ  เ กมส 
กระบวนการในการพัฒนาโดยถือ ผู ใช เปนศูนยกลาง 
ขอผิดพลาดทั่วไปจากการออกแบบสวนติดตอผูใช มาตรฐาน
ในการออกแบบสวนติดตอผูใชประเด็นทางสังคมท่ีมีผลตอ
การออกแบบและการใช หลักการพื้นฐานสําหรับสวนติดตอ
ผูใชในแบบกราฟกสการออกแบบและสรางสวนติดตอผูใช
สําหรับระบบทั่วไปและโปรแกรมประยุกตบนเว็บ การ
ทํางานตามเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 Contexts for HCI (mobile devices, consumer 
devices, business applications, web, games); process for 
user-centered development; the most common interface 
design mistakes; user interface standards; social issues 
influencing HCI design and use; Principles of graphical user 
interfaces (GUIs); design and construct a user-interface for 
native systems and web applications; user interface events 
 
344-352     3(2-2-5) 
วิศวกรรมซอฟตแวรเบื้องตน  
(Software Engineering) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-362 
 แนะนําวิศวกรรมซอฟตแวร  คุณลักษณะของ
ผลิต ภัณฑซอฟตแวร และกระบวนการที่ พึ งประสงค 
 ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ ศ ว ก ร ร ม ซ อ ฟ ต แ ว ร แ บ บ ต า ง  ๆ 
 และกรรมวิธี เครื่องมือและสิ่งแวดลอมสําหรับการวิศวกรรม
ซอฟตแวร  การวิศวกรรมความตองการ  การออกแบบ
ซอฟตแวร การโปรแกรม การทดสอบและการบํารุงรักษา
ระบบ ประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการและการประกัน
คุณภาพซอฟตแวร 
 Introduction to software engineering; software 
product attributes and software process characteristics; type 
of software engineering processes and methodologies; tools 
and environments for software engineering; requirements 
engineering; software design; programming testing and 
maintenance; software assurance and management issues 
 
 
 



344-361     3(2-2-5) 
หลักการระบบฐานขอมูล 
(Principles of Database Systems) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-211 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชาฯ 
 ระบบแฟมขอมูล วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ฐานขอมูล สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูลแบบจําลอง
ขอมูล ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ กระบวนการนอมอลไลซ 
พีชคณิตเชิงสัมพันธ แคลคูลัสเชิงสัมพันธ ภาษาฐานขอมูล
เอสคิวแอล การรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล 
 File systems; database technology evolutions; 
database architecture; data model; relational database; 
normalization process; relational algebra; relational 
calculus; SQL; database security and integrity 
 
344-362      3(2-2-5) 
การวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศ 
(Information Systems Design and Analysis) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
 หลักการพ้ืนฐานวิเคราะหระบบ องคกรและ
ระบบสารสนเทศ เทคนิคการพัฒนาระบบเคร่ืองมือที่ใชใน
การพัฒนาระบบ การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห  
การวางแผนโครงการ การนําเสนอโครงการและรายงานผล
การศึกษาความเปนไปไดของระบบ และการเขียนรายงาน 
การออกแบบระบบ การดูแลรักษาระบบ กรณีศึกษา 
 Principle of system analysis; organization and 
information system; system development techniques; 
system development tools; gathering information; project 
planning; project proposal and feasibility study report; 
system design; system maintenance; case study 
 
344-363     3(2-2-5) 
การจัดการระบบงานฐานขอมูล 
(Database Application Management) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-361 
 สถาปตยกรรมสามระดับของระบบฐานขอมูล 
การปรับรูปแบบขอมูลใหเปนแบบปกติ การเขียน ฟงกชัน
และโปรแกรมยอยจัดเก็บไวในฐานขอมูล การออกแบบ
และพัฒนาระบบงานฐานขอมูล ทรานแซคชัน  การควบคุม

การทํางานพรอมกัน ประเภทของความลมเหลว การกูคืน
ขอมูล 

  The three levels of the database  architecture; 
  normalization; stored procedure; relational database 
 application design and development; transactions; 
 concurrency control; failure classification; recovery 
   
 344-364      3(2-2-5) 
 องคประกอบแฟมขอมูลและการจัดการ 
 (File Organization and Management) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-211 

 คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง อุ ป ก ร ณ แ ล ะ
หนวยความจําสํารอง  แฟมขอมูล  การจัดการ  หลักของ
องคประกอบแฟมขอมูล การจัดการองคประกอบแฟมขอมูล
แบบหลายรายการและแบบอินเวอรเตอร  การจัดการระบบ
แฟมขอมูล 

  Characteristics of secondary storages and 
 devices; data file and database; primary file organization : 
 sequential, direct, and indexed sequential; multilist and 
 inverted file organization; file management system 
 
 344-371      3(3-0-6) 
 ปญญาประดิษฐ 1 
 (Artificial Intelligence I) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-211 
  เ ป า ห ม า ย แ ล ะ วิ ธี ก า รท า งป ญญ าป ร ะ ดิ ษ ฐ 
 กระบวนการ เรี ยนรู  การ ดํ า เ นินงาน เ ชิ งตรรกะของ
 ภาษาโพรล็อก  การแกปญหาและการแทนความรู เ ชิง
 โครงสร าง  นิวรอลเน็ต เ วิรกและการประยุกตใช งาน
 ดานตาง ๆ 
  Objectives and methods in artificial intelligence; 
 cognitive processes; computational logic of prolog; 
 problem solving and structured knowledge representation; 
 neural network and its applications 
 
 344-381      3(3-0-6) 
 เทคนิคการจัดการ 
 (Management Techniques) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-281 



 แนวคิดและเทคนิคของการจัดการ การวิเคราะห
ขายงานเพิรทและซีพีเอ็ม ทฤษฎีสินคาคงคลัง  กําหนดการ
เชิงเสน ปญหาการขนสง การวิเคราะหการลงทุน การ
วิเคราะหการตัดสินใจ ทฤษฎีคิว 
 Concept and techniques of management; PERT 
and CPM network analysis; inventory theory; linear 
Programming; transportation problems; investment 
analysis; decision analysis; queuing theory 
 
344-382     3(3-0-6) 
การจําลอง  
(Simulation) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-381 
 แนวคิดและประเภทของการจําลอง การจําลอง
แบบไมตอเนื่องและแบบตอเน่ือง เทคนิคมอนติคารโล  
การจําลองโดยใชคอมพิวเตอร วิธีการสอบทวน ตรวจสอบ
และประเมินความถูกตอง  ประสิทธิภาพของการจําลอง 
ภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการจําลอง 
 Concepts and types of simulation; discrete and 
continuous simulation; monte carlo; computer and 
simulation and evaluation, verification, validation 
methods; simulation languages and packages 
 
344-391      1(0-3-0) 
ปฏิบัติการรวม   
(Integrated Laboratory) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเฉพาะวิชาชีพมาไมนอย
กวา 30 หนวยกิต หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชาฯ 
 ฝกปฏิบัติในหัวขอที่เก่ียวของกับการบูรณาการ
เน้ือหารายวิชาตาง ๆ  ในหลักสูตรที่ นักศึกษาไดเรียน 
ผานมาแลว เพ่ือใหเกิดความเขาใจในทฤษฎีที่ไดเรียนมาก
ยิ่ งขึ้ น  และ เปนประโยชนต อการฝกงานในสถาน 
ประกอบการและการจัดทําโครงงานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอรในช้ันปถัดไป 
 Laboratory practice related to the integration of 
most subjects’ contents from the previous years in the 
curriculum; this is aimed to increase students’ 

understanding in theories and to be useful for their job 
training as well as their senior projects 
 
344-411      3(3-0-6) 
วิทยาการเขารหัสลับเบ้ืองตน  
(Introduction to Cryptography) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-211 และ 344-281 
 หลักการความปลอดภัยในคอมพิวเตอรและความ
จําเปน ภัยที่เกิดกับคอมพิวเตอร ความหมายของวิทยาการ
เขารหัสลับ การประยุกตใชวิทยาการเขารหัสลับในปจจุบัน 
ระบบรหัสลับ การวิเคราะหการเขารหัสลับและการโจมตี
แบบตะลุย วิทยาการเขารหัสลับแบบด้ังเดิม วิทยาการเขารหัส
ลับแบบกุญแจสมมาตร  เชน  มาตรฐานรหัสลับ  DES 
วิทยาการเขารหัสลับแบบกุญแจไมสมมาตร เชน มาตรฐาน
รหัสลับ RSA ลายมือช่ือดิจิตอลและฟงกชันแฮช 
 Principles of Security and the need of security; 
threats and attacks; current applied cryptography; 
cryptosystem; cryptanalysis and brute-force attack; classic 
cryptography symmetric-key cryptography: data encryption 
standard (DES); asymmetric-key cryptography: RSA; digital 
signature and hash function 
 
344-431     3(2-2-5) 
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและการประยุกต  
(Internet Technology and Applications) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-332 
 ระบบปฏิบั ติการสําหรับเครือขายอินเทอร เน็ต 
โปรแกรมอํานวยความสะดวกในการใชงาน ระบบ การ
บริหารจัดการระบบ การจัดการเรื่องความปลอดภัย การติดต้ัง
บริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต การสํารองและการกูคืน
ขอมูล 
 Operating system for Internet; system utilities; 
system administration; system security; internet service 
installation; data backup and recovery 
 
344-432      3(2-2-5) 
ความม่ันคงของระบบและเครือขายคอมพิวเตอร 
(Computer System and Network Security) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-332 



 กฎหมาย จริยธรรม และประเด็นที่ตองคํานึงถึง
เพ่ือความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร ชนิดและแหลงที่มา
ของภัยคุกคามของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  
การจัดการเรื่องความมั่นคง การวิเคราะหความเสี่ยงและ
การวางแผนเ พ่ือความ ม่ันคง  นโยบายความมั่นคง 
เทคโนโลยีสําหรับความม่ันคง ไฟรวอลล และวีพีเอ็น  
การตรวจจับการบุกรุก การควบคุมการเขาถึง และเครื่องมือ
อื่น ๆ 
 Legal, ethical, and professional issues in 
information security; types and sources of computer 
system and network threats; security management: risk 
management and planning for security, security policy; 
security technology: firewalls and VPN, intrusion 
detection, access control and other security tools; 
 
344-433     3(2-2-5) 
วิศวกรรมโปรโตคอล  
(Protocol Engineering) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-332 
 วิธีการสรางโปรโตคอลการสื่อสาร การสรางไม
แบบและการวิเคราะห โปรโตคอลสําหรับการทวนสอบ 
 การตรวจสอบความถูกตอง สถาปตยกรรมและเครื่องมือ
ตาง ๆ ที่ใชในการทดสอบโปรโตคอล การติดต้ังแบบ
อัตโนมัติ ขอกําหนดเฉพาะอยางเปนทางการ วิธีการของ
การอธิบายรูปแบบทางการ การวิเคราะหการเขาถึงได 
วิธีการทวนสอบคุณสมบัติของโปรโตคอล เครื่องมือที่ใช
ในการทวนสอบ 
 Communication protocol development 
methodology; communication modeling and analysis; 
protocol verification; conformance testing; architecture 
and computer-aided   test tools; automatic 
implementation; formal specifications; formal description 
techniques; reachability analysis; verification 
methodology; protocol properties; verification tools 

 
 344-434      3(2-2-5) 
 ระบบประมวลผลแบบกระจาย 
 (Distributed Computing Systems) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-341 

  องคประกอบและสถาปตยกรรมของระบบการ
 ประมวลผลแบบกระจาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย 
 ระบบไคล เอนต  - เซิ รฟ เวอร  เทคโนโลยีส นับสนุน 
 การประมวลผลแบบกระจาย เชน คอรบาและอารเอ็มไอ 
 กรณีศึกษา 
  Distributed computing system architecture;  
 distributed operating system; client - server system;  
 distributed system technology : common object request  
 broker architecture (CORBA); remote method invocation 
 (RMI); case study 
 
 344-435      1(0-2-1) 
 ปฏิบัติการการจัดการระบบและเครือขาย  
 (System and Network Administration Laboratory) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-332 และ 344-341 
  การติดต้ังระบบปฏิบัติการแบบตาง ๆ โปรแกรม
 อํานวยความสะดวกการใชงานระบบที่สําคัญ  การบริหาร 
 จัดการงานระบบ การจัดต้ังและการเช่ือมตอ  เครือขายภายใน 
 การสํารองและการกูคืนขอมูล การรักษาความปลอดภัยของ 
 ระบบและเครือขาย 
  Various operating systems installation; 
 important system utilities; system administration tasks; 
 LAN setup; data backup and recovery; system and LAN 
 security 
 
 344-436      3(2-2-5) 
 สถาปตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอรวิส 
 (Service-Oriented Architecture and Web Services) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-141 และ 344-361 
  แนวคิดสถาปตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอรวิส 
 เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับเว็บเซอรวิส การรวมงานประยุกต 
 วงจรชีวิตของการพัฒนางานประยุกตตามหลักการเชิงบริการ 
 การพัฒนาระบบงานประยุกต   ตามหลักของสถาปตยกรรม 
 เชิงบริการ การทดสอบงานประยุกตซึ่งถูกพัฒนาตามหลัก 
 ของสถาปตยกรรมเชิงบริการ 

 Service-oriented architecture and web services 
concepts; related technologies of web services; application 
integration; service-oriented application development life 



cycle; application implementation based on service-
oriented; testing of service-oriented architecture 
applications 
 
344-441     3(2-2-5) 
การสรางตัวแปลภาษา  
(Compiler Construction) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-211 
 ไวยากรณและภาษา การแยกและวิเคราะหศัพท 
การวิ เคราะหแบบกระจายบนลงล าง  การวิ เคราะห 
แบบกระจายลางขึ้นบน วิธีการจัดการกับขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นขณะแปล ตารางสัญลักษณ รหัสระหวางกลาง  
การวิเคราะหความหมายและการสรางรหัสคําสั่ง 
 Grammar and language; lexical analysis; top-
down parsing; bottom-up parsing; error handler; symbol 
table; intermediate code; code generation 
 
344-451      3(2-2-5) 
การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟตแวร  
(Software Project and Quality Management) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-352 
 แ น ว คิ ด ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ซ อ ฟ ต แ ว ร แ ล ะ
กระบวนการ ทบทวนแบบจําลองของการพัฒนาซอฟตแวร 
บทบาทของการจัดการโครงการและผูจัดการ เครื่องมือ
สําหรับการจัดการโครงการ การประมาณขนาด และ
คาใชจายของโครงการ การเจรจาตอรองและการจัดทํา
สัญญา การกําหนดโครงการ การวางแผนและกําหนดการ 
การติดตามและควบคุม การจัดการความเสี่ยง การจัดการ
ทรัพยากร การจัดการทีมงาน การจัดการคุณภาพซอฟตแวร  
การจัดรูปแบบซอฟตแวร 
 Concepts of software products and processes; 
review of software development model; role of project 
management and manager; tools for project management; 
size and cost estimation; negotiation and contract writing; 
project defining, planning, and scheduling; monitoring 
and controls; risk management; resource management; 
team management; software quality management; 
software configuration management 
 

344-452      3(3-0-6) 
การวัดและประเมินซอฟตแวร 
(Software Measurement and Evaluation) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-381 
 ความซับซอนของซอฟตแวร  แนวคิดพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการวัด เมตริกซซอฟตแวรและการประเมิน วิธีการ
และเทคนิคสําหรับการวัดและการประเมินซอฟตแวร 
เครื่องมือและมาตรฐาน การประยุกตและการฝกฝน 
 Software complexity; fundamentals of 
measurement, software metrics and evaluation; methods and 
techniques; tools and standards; applications and practices 
 
344-453      3(2-2-5) 
เทคนิคการทดสอบซอฟตแวร 
(Software Testing Techniques) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
 พ้ืนฐานของการทดสอบซอฟตแวร  และความ
นาเช่ือถือของการทดสอบซอฟตแวร กลยุทธ  การสรางตัว 
ทดสอบซอฟตแวร แนวคิดของการตรวจสอบ  คุณสมบัติและ
โคดของซอฟตแวร และเรียนรู   การวางแผนเพ่ือการทดสอบ
ซอฟตแวรอยางมีประสิทธิภาพ 
  The background of software testing and  reliability 
 of software testing; building a software testing strategy; 
examining the   specification and the code concept, learning 
how  to effectively plan the software test 
 
344-454      3(2-2-5) 
วิศวกรรมความตองการ 
(Requirements Engineering) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-352 
  การวิเคราะห การจัดการ การตอรองและทดสอบ 
ความตองการ เพ่ือใหไดมาซึ่งเอกสาร ความตองการเพ่ือใช
เปนตนแบบในการพัฒนาซอฟตแวรของระบบธุรกิจใดระบบ
หน่ึง 
  Analysis; management; negotiation  and testing 
requirements which are used to produce requirements 
document and a prototype of  software development for a 
business system 
 



 344-455    3(2-2-5) 
 วิศวกรรมซอฟตแวรเชิงวัตถุ  
 (Object-oriented Software Engineering) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-352 
   แนะนําวิศวกรรมซอฟตแวรเบื้องตน 
 ทบทวนแนวคิดเชิงวัตถุ การจําลองดวยยูเอ็มแอล 
 การวิเคราะห  และออกแบบเชิงวัตถุจากความ
 ตองการของระบบ  การพัฒนาโปรแกรมจาก
 แบบจําลอง เทคนิค  การทดสอบซอฟตแวร การ
 จัดการการเปล่ียนแปลง 
   Introduction to software engineering; 
 review of the object-oriented concepts; modeling 
 with UML; object-oriented analysis and design 
 from system requirements; mapping Models to 
 Code; testing technique; configuration 
 Management 
 
344-461      3(3-0-6) 
การสืบคนสารสนเทศและระบบไฮเปอรมีเดีย 
(Information Retrieval and Hypermedia Systems) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-211 
 แนวคิดเก่ียวกับสารสนเทศและระบบไฮเปอรมี
เดีย เทคนิคการจัดเก็บและสืบคนแฟม ประเภทขอความ 
รูปภาพ และวีดีโอ รูปแบบจําลองไอ-อาร การทําดัชนี
อัตโนมัติ แฟมขอมูลแบบอินเวอเตต และการเลือกสรร 

  Information retrieval and hypermedia system 
 concept; management and retrieval techniques for 
 unstructured and multimedia information; IR model;  
 automatic indexing, inverted file and browsing 
  
 344-462    3(3-0-6) 
 ระบบสนับสนุนการจัดการและตัดสินใจ  
 (Management and Decision Support Systems) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-361 และ 344-362 
  ระบบงานสารสนเทศและองคการ การจัดการ
 สารสนเทศและการตัดสินใจ ระบบกลยุทธสารสนเทศ  
 ระบบบริหารสารสนเทศ ระบบการตัดสินใจแบบตาง ๆ   
 ระบบสนับสนุนผูบริหาร  ประเด็นจรรยาบรรณและ
 ระเบียบสังคมของระบบงานสารสนเทศ 

  Information system and organization; information 
 management and decision making; strategic information   
 systems; management information systems (MIS); decision 
s upport systems (DSS); executive support systems (ESS);  
 ethical and social issues in information system  
  
 344-463      1(0-2-1) 
 ปฏิบัติการการจัดการระบบฐานขอมูล  
 (Database Systems Administration Laboratory) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-363 
  การสรางและการจัดการฐานขอมูล การจัดการกับ 
 วัตถุตาง ๆ ในฐานขอมูล การสงออกและนําเขาขอมูลใน 
 ระบบฐานขอมูลเดียวกันและตางระบบกัน การสํารองและ 
 เรียกคืนขอมูล 
  Creating and configuring database; database 
 object management; export and import data in the same 
 DBMS and in different DBMS; backup and recovery; 
 
 344-464      3(3-0-6) 
 คลังขอมูลและการสืบเสาะ 

(Data Warehouse and Mining) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-361 
  การออกแบบคลังขอมูล การใชเครื่องมือในการ
 วิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ เทคนิคและกระบวนการ 

ตาง ๆ ที่ใชในการสืบเสาะขอมูล การสกัดกฎและการแทน
ความรู 
 Design of data warehouses; use analysis tools to 
support decision making; techniques and processes in data 
mining; ruleextraction and knowledge representations 
 
344-471      3(3-0-6) 
ปญญาประดิษฐ 2 
(Artificial Intelligence II) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-371 
 ระบบผูชํานาญการ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
ภาพบนคอมพิวเตอร หุนยนต 
 Expert systems; natural language processing; 
computer vision; Robotics 
 



344-472     3(3-0-6) 
หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
(Principle of Natural Language Processing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
 การแปลงไวยากรณ ไวยากรณไมพ่ึงบริบท กราฟ
วิเคราะหกระจาย การสรางพจนานุกรมเครือขายการเปล่ียน
สถานะแบบเรียกตัวเอง  ความเขาใจภาษาปจฉิมลิขิต 
สื่อกลางภาษาธรรมชาติ การจดจําและสังเคราะหเสียงพูด 
งานประยุกตดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
 Generative grammars; context free grammar; 
And-Or parsing graph; dictionary construction; recursive 
transition network; language understanding postscript; 
natural language interface; speech recognition and 
synthesis 
 
344-473      3(3-0-6) 
หลักการโครงขายประสาทเทียม 
(Principle of Artificial Neural Networks) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-371 
 เครือขายประสาทชีวภาพ สมองสวนกลางและ
ระบบมอดูเลชัน การจดจํารูปแบบ การแจกแจงรูปแบบ 
แบบจําลองเครือขายประสาท เครือขายประสาทเทียม การ
เรียนรูแบบไมใหคําแนะนําเครือขายจับคูและจัดการดวย
ตัวเอง การเรียนรูแบบใหคําแนะนํา เครือขายประสาทแบบ
เคลื่อนที่ยอนกลับเครือขายประสาทแบบแขงขัน การ
ประยุกต ใชขั้นตอนวิธีเครือขายประสาท และแบบจําลอง
การเรียนรู 
 Biological neural networks; brain central and 
modulation systems; pattern recognition; pattern 
classification; neural network modeling; artificial neural 
network; unsupervised learning; matching and self-
organized networks; supervised learning; back 
propagation neural network; neural networks based on 
competition; applications of neural networks algorithms 
and learning models 
 
344-474      3(3-0-6) 
คอมพิวเตอรกราฟกสเบื้องตน 
(Introduction to Computer Graphics) 

รายวิชาบังคับกอน : 344-211 
 องคประกอบและการปฏิสัมพันธของระบบ
คอมพิวเตอรกราฟกส  อุปกรณรับขอมูลและแสดงผล
กราฟกส การแปลงเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ การขริบ 
ตัวแบบความสวาง การตามรอบรังสี การเอาสวนของเสนและ
พ้ืนผิวที่ซอนเรนออก 
 Computer graphics systems : components and 
interaction; graphical input and display devices; language 
and programming techniques; two and three dimensional 
geometric transformations clipping; illumination model; ray 
tracing; hidden lines and surfaces removal 
 
344-475      3(2-2-5) 
การประมวลผลภาพเชิงดิจิตอล  
(Digital Image Processing) 
รายวิชาบังคับกอน : 322-203 
 การประมวลผลภาพเชิงตัวเลขและคุณสมบัติของ
ภาพเชิงตัวเลข การไดมาซึ่ง สัญญาณภาพ การสุมและควอน
ไตซสัญญาณภาพ  การแปลงสัญญาณภาพ การประมวลผล
ภาพเบื้องตน การแบงแยกวัตถุในภาพ (โดยวิธีการหาคาเทรส
โฮลด การหาขอบ และการแบงตามพ้ืนที่) การแทนรูปราง
ของวัตถุในภาพ และการรูจักวัตถุ 
 Digital image processing and its  properties;  
image acquisition, image sampling  and quantization; 
image transforms; image preprocessing; segmentation 
(thresholding, edge- and region-based segmentation); shape 
representation; object recognition 
 
344-476      3(3-0-6) 
การรูจํารูปแบบ 
(Pattern Recognition) 
รายวิชาบังคับกอน : 344-371 
 การแทนขอมูลภาพ การหาขอมูลลักษณะที่สําคัญ 
การตัดสินใจแบบตนไม การ คนหาสมมุ ติฐานท่ีดีที่สุด  ณ 
ปจจุบัน การโปรแกรมตรรกเชิงอนุมาน วิธีการรูจําภาพโดย
ใชการตัดสินใจทางสถิติ การตัดสินใจแบบเบยที่ มี ค ว า ม
ผิดพลาดนอยที่สุด การแบงแยกขอมูลภาพ การจัดกลุมขอมูล 
การจําขอมูลภาพแบบการวิเคราะห โครงสรางและแบบผสม 
เทคนิคการเรียนรูของคอมพิวเตอร 



  A study of data and pattern 
 representation;  features extraction; decision 
 trees; current-best-hypothesis search; inductive 
 logic programming; statistical decision methods; 
 bay’s optimal decisions; segmentation; data 
 clustering; formal linguistic methods; structural 
 and hybrid methods and learning techniques 
 
 344-477     3(3-0-6) 
 การประมวลผลสัญญาณเชิงตัวเลขเบื้องตน 
 (Introduction to Digital Signal Processing) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-281 
  แบบ จํ าลองทางคณิตศาสตร ของ
 สัญญาณและระบบ สัญญาณแบบตอเน่ืองและ
 แบบเต็มหนวยที่แทนสัญญาณเสียง ภาพ วีดิโอ 
 การสื่อสารและการควบคุม แบบจําลองในโดเมน
 ความถ่ีและผลตอบสนองของความถ่ี ทฤษฎีการ
 สุมสัญญาณและการควอนไตซ ปฏิบัติการการ
 จําลองรูปแบบการประมวลผลสัญญาณเชิงตัวเลข 
  Mathematical modeling of signals and 
 systems; continuous and discrete signals, with 
 applications to audio, images, video, 
 communications, and control; frequency domain 
 modeling and frequency response; sampling of 
 continuous-time signals; a simulation-based 
 laboratory 
 
 344-481    3(3-0-6) 
 การคํานวณเชิงตัวเลข 
 (Numerical Computation) 
 รายวิชาบังคับกอน : 344-281 
  การแทนคาเลขจํานวน การคํานวณเลข
 จํานวนแบบจุดทศนิยมลอยตัว คาคลาดเคลื่อน 
 วิธีการเชิงตัวเลขของการคํานวณอนุกรม การหา
 รากของสมการพหุนาม การหาผลเฉลยของระบบ
 สมการพีชคณิตเชิงเสน การประมาณแบบกําลัง
 สองนอยที่สุดและการประมาณแบบอ่ืน ๆ 
  Number representation; arithmetics of 
 floating-point numbers; errors; numerical 

 methods of series computation; polynomial 
interpolation; matrix algebra of simultaneous equations; 
least-square method and other estimations 
 
344-491      1(0-2-1) 
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
(Seminar in Computer Science) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 99 หนวยกิต 
 สัมมนาหัวขอที่นาสนใจในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร 
 Seminar in current interesting topic in computer 
science 
 
344-492      3(0-9-0) 
โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
(Projects in Computer Science) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 99 หนวยกิต 
 การทํางานกลุมหรือเด่ียวภายใตคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา  โดยทําการศึกษาปญหาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอรที่เลือกไวอยางเปนระบบ นําความรูทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร รวมถึงการประยุกตใชแนวคิด และเทคนิคที่เคย
เรียนมาเพ่ือวิเคราะห ออกแบบและวางแผนการทําโครงงาน 
พัฒนาโปรแกรมใหสมบูรณ  ทดสอบและจัดทําเอกสาร
ประกอบการพัฒนาโปรแกรม และคูมือประกอบการใชงาน 
 A project-based individual or group study 
investigation under the supervision of faculty members; 
systematically study of computer science problem; bring 
together with body of computer science knowledge 
including apply concepts and technique for analyzing; 
design and planning the project; complete implementation of 
the project; install program testing and write program 
documentation and user manual 
 
344-493      2(0-6-0)  
การฝกงานทางคอมพิวเตอร 
(Job Training in Computer) 
รายวิชาบังคับกอน : - 



เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 6  
ภาคการศึกษา 
 ใหนักศึกษาไดใชความรูที่ไดเรียนมาไปทดลอง
ปฏิบัติงานจริง ในหนวยงานราชการหรือเอกชนเปนเวลา 2 
เดือน ชวงภาคฤดูรอน 
 Allow computer science students to have work 
experiences in public or private organization for two 
months during summer school 
 
344-494      6(0-18-0) 
สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 6 ภาค
การศึกษา 
 ใหนักศึกษาไดใชความรูที่ไดเรียนมาไปทดลอง
ปฏิบัติงานจริงในหนวยงานราชการหรือเอกชน เปนเวลา 1 
ภาคการศึกษา 
 Allow computer science students to have work 
experiences in public or private organization for one 
semester 
 
344-495      3(3-0-6) 
หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1  
(Special Topics in Computer Science I) 
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของภาควิชาฯ 
 หัวขอใหมในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรที่
นาสนใจและยังไมมีในหลักสูตรคําอธิบายรายวิชาเปนไป
ตามที่ภาควิชาฯ กําหนด 
 Current interesting topics in computer science 
not yet include in the curriculum; course description and 
course syllabus are specified by the department 
 
344-496      3(3-0-6) 
หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 
(Special Topics in Computer Science II) 
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของภาควิชาฯ 
 หัวขอใหมในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
ที่นาสนใจและยังไมมีในหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาเปน 

ไปตามที่ภาควิชา กําหนด 
 Current interesting topics in computer science not 
yet include in the curriculum; course description and course 
syllabus are specified by the department 
 
344-497      2(1-2-3) 
หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3 
(Special Topics in Computer Science III) 
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของภาควิชาฯ 
 หัวขอใหมในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรที่
นาสนใจและยังไมมีในหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาเปน 
ไปตามที่ภาควิชาฯ กําหนด 
 Current interesting topics in computer science not 
yet include in the curriculum; course description and course 
syllabus are specified by the department 
 
344-498      1(1-0-2) 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม 
(Social and Professional Ethics) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
 บริบททางสังคมของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา การปกปองขอมูลและความ
เปนสวนตัว อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ กรณีศึกษาเก่ียวกับกฎหมายและจริยธรรม 
 Social contexts for computer technology; social 
network issues; social and ethical issues in computer 
science; copyright and intellectual property; data protection 
and privacy; cybercrime and law; case studies of ethics 
 
345-101      3(2-2-5) 
คอมพิวเตอรและการประยุกต  
(Computers and Applications) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
 ความเปนมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภท
ของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
และหลักการทํางานทั่วไป อุปกรณและสื่อบันทึกขอมูล  
การแทนขอมูล ระบบสารสนเทศการติดตอสื่อสารและระบบ



 เครือขาย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช
 งานคอมพิวเตอร 
  Historical development of computer 
 technology; computer system types; computer 
 organization and functions; secondary storage 
 devices and media; data representation; 
 information systems; communications and 
 networks; computer security and ethics; current 
 microcomputer usages; studies of application 
 development programs that are relevant to 
 students major 
 
 345-102     3(2-2-5) 
 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 
 (Computer and Programming) 
 รายวิชาบังคับกอน : - 
  ความรู เบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 อุ ปกรณ และสื่ อบั นทึ กข อมู ล  ซอฟต แ ว ร
 คอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ อินเทอรเน็ต 
 โครงสรางและลักษณะของภาษาการโปรแกรม 
 การประกาศและการกําหนดคาตัวแปร นิพจน 
 โครงสรางการควบคุม ตัวอยางงานประยุกตดวย
 ภาษาคอมพิวเตอรที่เลือกใช 
  Introduction to computer; computer 
 hardware; computer software; operating system; 
 Internet; structure and features of programming 
 language; declarations and assignments 
 expressions; control structure; examples of 
 application software with selected computer 
 language 


